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A Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, szükség szerint a Sugárvédelmi Szabályzat, 
valamint az oktatott dolgozó munkahelyére vonatkozó helyi tűzvédelmi utasítás, használati 
szabályok speciális előírásain túl az alábbi témakörökből kell tűzvédelmi oktatás során 
felvilágosítást adni: 
 
Adminisztratív munkakörben foglalkoztatottak (titká rság, ügyvitel, számvitel, könyvelés, stb.) 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� irattárolás, irattár kialakításának, használatának szabályai 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� elektromos berendezések (irodatechnikai, háztartási) kezelése  
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés menekítés szabályai 
 
Állatgondozó (kísérleti állatokkal foglalkozó) 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� éghető gyúlékony anyagok kezelése, tárolása, (pl. alom, fűrészpor) 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� elektromos berendezések (orvostechnikai, irodatechnikai, háztartási) kezelése 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzveszélyes folyadékok tárolása, szállítása, használata 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés menekítés szabályai 
 
Ápolók (szak- és segédápolók) 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� tűzveszélyes folyadékok és gyúlékony anyagok tárolása, használata, szállítása 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� elektromos berendezések (orvostechnikai, irodatechnikai, háztartási) kezelése  
� gázpalack kezelése, szállítása 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés menekítés szabályai 
� Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése 
 
Beteghordók 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
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� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� elektromos berendezések (orvostechnikai, irodatechnikai, háztartási) kezelése  
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés menekítés szabályai 
� Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése 
 
Diákszállók, nővérszállók, üdülők gondnokai, óvodák, bölcsődék vezetői 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� anyagok, vegyszerek egymásra gyakorolt hatásának ismeretei  
� elektromos berendezések (irodatechnikai, háztartási) használatának szabályai 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� közmű vezetékek (víz, villany, gáz) elzárásának ismerete 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés menekítés szabályai 
� kötelező műszaki felülvizsgálatok rendje 
 
Film és fotólaboratóriumi dolgozók 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� anyagok, vegyszerek egymásra gyakorolt hatásának ismeretei 
� elektromos berendezések használatának szabályai 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� filmek tárolásának tűzvédelmi szabályai 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés menekítés szabályai 
 
Fizikoterápia, sugárterápia, onkológia, radiológia dolgozói 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� tűzveszélyes folyadékok és éghető, gyúlékony anyagok tárolása, használata 
� elektromos berendezések (orvostechnikai, irodatechnikai, háztartási) kezelése 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés menekítés szabályai 
� Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése 
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Fogtechnikus, asszisztens 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� tűzveszélyes folyadékok és éghető gyúlékony anyagok tárolása, használata 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� nyílt lánggal járó munkák tűzvédelmi szabályai 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés menekítés szabályai 
 
Gépkocsivezetők, parkfenntartás dolgozói 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� gépjármű tárolás (garázsban szabadtéren) szabályai 
� gázpalack kezelése, szállítása, tárolása 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� veszélyes anyagok, tűzveszélyes folyadékok tárolása, használata, szállítása, üzemanyag 

vételezés, töltés 
� veszélyes áruk szállításának szabályai, (különös tekintettel a radioaktív anyagokra) 
� elektromos berendezések kezelése, használata 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen, gépjárműben, szabadtereken 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése 
 
Klinikai gondnokok, irattárosok, könyvtárosok, könyvkötészeti dolgozók, kartonozók, 
sokszorosítók 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� anyagtárolás szabályai 
� elektromos berendezések használatának szabályai 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� közmű vezetékek (víz, villany, gáz) elzárásának ismerete 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés menekítés szabályai 
� tűzveszélyes folyadékok és éghető, gyúlékony anyagok tárolása, használata 
� kötelező műszaki felülvizsgálatok rendje (klinikai gondnokok) 
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Gyógyszerész, gyógyszertári, gyógyszerészeti asszisztens 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� anyagok hevítésével kapcsolatos szabályok 
� anyagok, vegyszerek egymásra gyakorolt hatásának ismeretei 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� közmű vezetékek (víz, villany, gáz) elzárásának lehetőségei 
� elektromos berendezések kezelése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzveszélyes folyadékok és éghető, gyúlékony anyagok tárolása, használata 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
 
Képernyő előtt munkát végzők 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� elektromos berendezések használatának szabályai 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� katasztrófa idejére kidolgozott speciális adatvédelem 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
 
Központi raktár, egyéb raktárak dolgozói 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� anyagok, vegyszerek egymásra gyakorolt hatásának ismeretei  
� anyagtárolás általános szabályai 
� elektromos berendezések használatának szabályai 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� gázpalack kezelése, tárolása, szállítása, (a palackkezelőnek előírt szakvizsga) 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzveszélyes folyadékok és éghető, gyúlékony anyagok tárolása, szállítása, használata 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
 
Labor asszisztens 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� anyagok hevítésével kapcsolatos szabályok 
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� anyagok, vegyszerek hatásának, egymásra hatásának ismeretei, a laboratórium technológia 
szabályai 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� közmű vezetékek elzárásának lehetőségei 
� elektromos berendezések kezelésének szabályai 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzveszélyes folyadékok és éghető, gyúlékony anyagok tárolása, használata, 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
 
Műszaki berendezések (klíma-, felvonó-, kompresszor-gépházak, villamos kapcsolóterek, 
trafóházak, hőközpontok és hasonló helyiségek) kezelői 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� anyagok, vegyszerek egymásra gyakorolt hatásának ismeretei 
� elektromos berendezések használatának szabálya 
� gázpalack kezelése, szállítása 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzveszélyes folyadékok, tárolása, használata, raktározása 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
� Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése 

Az üzemeltető kötelessége speciális oktatási anyag meghatározása!  
 
Műszer technikusok 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység előírásai és szabályai 
� anyagok hevítésével kapcsolatos szabályok 
� anyagok, vegyszerek egymásra gyakorolt hatásának ismeretei 
� elektromos berendezések kezelése 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� gázpalack kezelése, szállítása 
� nyílt lánggal járó munkák biztonsági előírásai 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzveszélyes folyadékok és éghető, gyúlékony anyagok tárolása, használata 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
� kötelező műszaki felülvizsgálatok rendje 
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Műtősök, műtőssegédek, betanított műtőssegédek 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� elektromos berendezések kezelése 
� gázpalack kezelése, szállítása 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
 
Portások 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� elektromos berendezések kezelése 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelző- és oltóberendezések kezelése, ellenőrzésének dokumentálása (ha van a munkaterületen) 
� liftek, felvonók kezelése 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� közmű vezetékek (víz, villany, gáz) elzárásának ismerete 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén követendő magatartás 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
� Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése 

 
Robbanó szekrények, kamrák, tűzveszélyes folyadék tárolók kezelői 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� anyagok, vegyszerek hatásának, egymásra hatásának ismeretei 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzveszélyes folyadékok tárolása, használata, szállítása, vételezése és töltése, nyilvántartása 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
 
Sterilizáló, fertőtlenítő, rovarírtó 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� tűzveszélyes folyadékok és éghető, gyúlékony anyagok tárolása, használata 
� elektromos berendezések kezelése 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
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� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
 
Sugárvédelmi megbízott 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� sugárzó anyagok tárolásának, szállításának, kezelésének, nyilvántartásának tűzvédelmi előírásai 
� radioaktív anyagok oltása, mentése tűz esetén 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
� Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése 
 
Takarítók 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� felhasznált anyagok, vegyszerek hatásának, egymásra hatásának ismeretei 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
 
Tantermek, oktatótermek felelősei 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� elektromos berendezések használatának szabályai 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� közmű vezetékek (víz, villany, gáz) elzárásának ismerete 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
 
Vezetőállásúak, diplomások, PhD hallgatók, rezidensek 
 
� Debreceni Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, a szervezeti egység Tűzvédelmi Utasítása 
� anyagok, vegyszerek hatásának, egymásra hatásának ismeretei 
� tűzoltó eszközök, készülékek használata, jelölése 
� tűzjelzés lehetősége, módja, tartalma, tűz esetén tanúsítandó magatartás 
� tűzjelző- és oltóberendezések kezelése, ellenőrzésének dokumentálása (ha van a munkaterületen) 
� vezetőállásúaknál: a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése, tűzriadó gyakoroltatása 
� a dohányzás szabályai a munkahelyen 
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� tűzriadó terv (ahol van) tartalma és gyakorlása, mentés, menekítés szabályai 
� kötelező műszaki felülvizsgálatok rendje 
� Debreceni Egyetem Egészségügyi Válsághelyzeti Terv vonatkozó részének ismertetése 

 


